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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

05 de agosto de 2015 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2015, na sala de reuniões 1, 
às 14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo, Coordenadora de Graduação. Estiveram 
presentes os Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora Associada da 
Graduação; Ademir de Marco, representante do Departamento de Educação Física e 
Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros, representante do Departamento de Ciências 
do Esporte; Marco Carlos Uchida, representante do Departamento de Atividade Física 
Adaptada. A Profa. Eliana Ayoub e os representantes discentes, Marjori Laporte e Bruno Dias 
Ferreira, justificaram ausências. 

 

EXPEDIENTE: 

A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h05. Solicitou 
a inversão do item “Normas da EF814 Monografia/TCC” do EXPEDIENTE para discussão na 
PAUTA e o Prof. Ademir de Marco solicitou a inclusão das Informações sobre a III Mostra 
Acadêmica no item OUTROS. Pauta aprovada por unanimidade. 

 

• UPA 2015: A Profa. Elaine informou aos membros da Comissão de Ensino sobre o evento: 
tickets dos professores para o acesso ao estacionamento, oferecimento do café da manhã e 
vale refeição para os monitores. Lembrou os representantes de convidarem os docentes de 
seus departamentos e informou que os materiais solicitados para as atividades da UPA estão 
sendo comprados. 

• Colação de Grau: será realizada no dia 14 de agosto, às 19h, no Ginasinho. 
Aproximadamente se formarão 30 alunos e todos os professores estão convidados, 
conforme convite enviado por e-mail.  

 

PAUTA: 

 Pedido de ajuda de custo do prof. Sérgio Settani para professor palestrante (prof. Dr. Gilmar 
Mascarenhas). A palestra está sendo promovida pelo grupo de estudos dos prof. Settani e 
será aberta a todos os alunos da graduação da FEF. Está prevista para o dia 09 de outubro. 
O pedido foi aprovado por unanimidade, seguindo as regras da graduação e condicionado 
aos comprovantes solicitados.  

• Cerimônia de Colação de Grau - UNICAMP: na reunião da CCG de junho, a DAC propôs 
alteração na legislação e nos procedimentos atuais da Colação de Grau UNICAMP. Esta 

 



proposta deverá ser discutida nas coordenações de graduação e retornada à CCG em 25 de 
agosto de 2015. A proposta visa alterar a data da colação de grau. A Justificativa é que as 
colações estão sendo realizadas muito tarde (março) e ocorrem muitas solicitações dos 
alunos para antecipar as colações devido à empregos e concursos, que exigem o diploma 
universitário. A proposta da DAC é fazer colação interna, de maneira formal (com juramento 
e colação do grau apenas para os alunos formandos) em cada unidade e se os formandos 
quiserem, podem fazer uma colação festiva junto ao baile. A sugestão da CG-FEF é que esta 
cerimônia oficial aconteça no último dia de atividades do mês de dezembro. A Comissão 
aprovou por unanimidade. Esta proposta será levada à CCG.  

• EF714: a Coordenação de graduação sugeriu o oferecimento dessa disciplina em todos os 
semestres, para que o aluno tenha condição de matrícula na EF814 no semestre seguinte. A 
sugestão foi provada por unanimidade. 

• Normas para a EF814: a Profa. Elaine relembrou aos membros que houve discussões em 
outras reuniões sobre as normas para a nova proposta da disciplina e a Profa. Paula leu o 
documento das Normas para a disciplina EF814. De acordo com as normas (em anexo), será 
aberto um link na graduação FEF da disciplina, no qual o aluno poderá inserir todos os dados 
da apresentação de seu TCC. Foram discutidos os itens colocados nas normas e o documento 
final está em anexo para aprovação nos departamentos, junto com o cronograma final para 
este semestre. Além destas normas da disciplina, foi solicitado aos departamentos que 
reflitam sobre a criação de normas para a elaboração das monografias (TCC, artigo 
científico). Prof. Ricardo sugeriu que estas normas sigam as normas da pós graduação da 
Unicamp, aprovadas há pouco tempo.  Assim, este item será levado aos departamentos e 
retornará na próxima reunião para aprovação. Foi solicitado aos representantes dos 
departamentos que enviem as sugestões logo após a reunião do departamento para que a 
CG possa elaborar o documento final para aprovação.  

 

OUTROS: 

• Foram distribuídos para parecer os Relatórios de Atividades do Prof. Miguel de Arruda e do 
Prof. João Paulo Borin. 

• Participação da FE na nossa Comissão de Ensino. Foi sugerido discutir a participação da 
Representação FE na Comissão de Ensino da FEF, assim com o Instituto de Biologia não 
participa.  

• Projeto Ensino FAEPEX: foi enviado e-mail aos docentes que enviassem suas solicitações de 
materiais para o Projeto Ensino. A profa. Elaine explicou que este ano a verba (que é de 
R$100.00,00) deve contemplar o ensino na graduação e na pós-graduação. Depois de todos 
falarem, ficou decidido que a verba deve ser divida igualmente entre os departamentos, 
para que se possa atender a todos, lembrando do ensino na pós. Os pedidos já recebidos 
ultrapassaram o valor máximo do edital. Por isso e para atender a todos, a verba será divida 
entre os departamentos e por prioridades. Dessa maneira, cada representante levará ao 
departamento os pedidos já realizados para que sejam organizados (com disciplinas 
atendidas da graduação e pós, quantidade de alunos e justificativa), e enviados por e-mail 
para a CG no prazo máximo de 14 de agosto. Depois disso, a CG fará a organização do 
projeto, contemplando o Projeto de Ensino como um todo. Neste ponto, todos os 
professores que desejarem podem participar.  



 III Mostra Acadêmica 08/09/2015. O prof. De Marco falou sobre esta mostra, como parte 
integrante do Projeto PET, organizado pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Assuntos 
Comunitários e solicitou a divulgação do evento.  

 Matrículas: a profa. Elaine expôs o assunto sobre as matrículas dos alunos da graduação. 
Este semestre houve um problema com as matrículas devido à falta de clareza dos alunos 
da FEF sobre os dois cursos: diurno e noturno. Tem havido muitos pedidos de alunos do 
diurno para matricularem-se em turmas do noturno e vice versa e, nas justificativas, os 
alunos demonstram não compreender que são 2 cursos. Além disso, ressaltou a situação 
em que os alunos procuram diretamente os professores solicitando vagas nas turmas e, 
muitas vezes são atendidos pelo docente, sem que o mesmo conheça a realidade dos 
pedidos feitos, pois, muitas vezes há outros alunos solicitando a mesma vaga e isso acaba 
gerando  problemas para a CG. A sugestão da Coordenação é que o docente autorize diante 
de uma justificativa criteriosa enviada por e-mail ou documento rubricado à CG/FEF. A 
Profa. Elaine solicitou aos membros que conversem com seus pares, pedindo para 
observarem que o aluno que está fazendo Estágio, ou Iniciação Científica, ou Monitoria em 
alguma atividade, deve dar prioridade a sua formação, ou arcar com o ônus da escolha, caso 
opte por não cursar alguma disciplina de seu curso pela impossibilidade de horário. 

 

Nada mais havendo, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h. 


